
 

 

 

MODELE FORMULARE 

 

 Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.    

 Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 

corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.       

LISTA FORMULARELOR    

Formular  1 Cerere de participare la procedura 

Formular 1A Imputernicire 

Formular 2 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

Formular 3 Scrisoare de inaintare   

Formular 5    Formular de oferta financiara   

Formular 6  Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de 

achizitie publica 

Formular 7 DECLARTIE privind patea/partile din contract care sunt indeplinite de 

subcontractanti  si specializarea acestora  

Formular 8 Informatii generale    

Formular 9 Declaraţie nr. 1   

Formular 10 Declaraţie nr. 2   

Formular 11 Declaraţie nr. 3   

Formular 12 DECLARATIE privind lista principalelor produse executate in ultimii  ani 

Formular 13 Experienta similara 

Formular 15 Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia 

muncii 

   

 
  

 



  OPERATOR ECONOMIC        FORMULAR 1 

__________________________ 

 
    (denumire/numele)         

 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA 

 

1. Denumirea completa a ofertantului 

( in situatia in care oferta este comuna, se vor mentiona toti operatorii economici asociati, precum si 

leaderul de asociatie ) 

2. Sediul ofertantului ( adresa completa ) 

__________________________________________________________________________________

___ 

telefon _____________ fax __________________ 

3.  Date de identificare a ofertantului: numar de inregistrare la Registrul Comertului 

_________________, CUI ________________ 

4. Contul (cod IBAN) si banca in care se vor face platile de catre autoritatea contractanta 

______________________________________________________________________ 

5. Garantaia de participare la procedura a fost constituita in favoarea autoritatii contractante, ia data de 

_________________, astfel: ___________________________________________________ 

- Scrisoare de garantie bancra nr. ………………….., emisa de ………………………….; 

- OP nr. ……………………………………….. 

- Instrument de garantare emis de ……………………………………………………….. 

6. Contul ( cod IBAN ) si banca in care se va restitui garantia de participare de catre entitatea 

contractanta ………………………………………………………………… 

7. Persoana fizica imputernicita sa reprezinte societatea la procedura 

__________________________________________________________________________ 

8. a) Ne angajam, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, ca, in cazul atribuirii 

contractului, sa incheiem, cu ___________________________________________, contractul de 

achizitie, conform prevederilor legale, la invitatia autoritatii contractante, dar fara a depasi termenul de 

valabilitate 

b) Am luat la cunostiinta de faptul ca, in cazul neindeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom 

fi decazuti din drepturile castigate in urma atribuirii contractului si vom pierde garantia de participare 

constituita. 

9. Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunea faptelor penale de fals si uz de fals, pentru 

legalitatea si autenticitatea tuturor documentele in original si/sau copie, in vederea participarii la 

procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor si angajamentelor furnizate/facute in 

cadrul procedurii 

10. Am luat la cunostita de prevederile Documentatiei de atribuire si a tuturor actelor ulterioare, aferente 

procedurii si suntem de acord ca procedura sa se desfasoare in conformitate cu acestea 

11. Cererea a fost inregistrata la _____________________________________________________ sub nr. 

____________________________ din data de _________________________ 

 

 

         __________________________ 

                 (nume, prenume) 

         ____________________________ 

                    ( functie) 

         ( semnatura autorizata si ștampila) 



           FORMULAR 1A   

OPERATORUL ECONOMIC        Înregistrat la sediul autorităţii 

contractante      

_________________________      Nr. …………. Data …….. ora 

…… 

 

      (denumire / sediu )   

ÎMPUTERNICIRE 

 Subscrisa …………………………..........................................................................., cu sediul 

în ………………………………................…, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

………………………….…, CUI …………………, atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin 

….....................................…………, în calitate ..........................................., împuternicim prin 

prezenta pe ...……............................................................................................................................., 

domiciliat în ……………..........…………………..............…………………....................., identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……...…….....……., la data de ………...............…, având funcţia de 

……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura  

………………….……………, organizată de ........................................................ în scopul atribuirii 

contractului de ………..…………………...............................................………………… din data de 

…………………… În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi 

obligaţii:  

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedură;  

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii.  

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul 

nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele 

ce decurg din participarea la procedură.   

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).    

Data: ………..…….                                                                          Denumirea mandantului   

                                                                                           S.C. __________________________   

                                                                                                              reprezentată legal prin                                                              

        ___________________________                                                                                                                                          

         (Nume, prenume)   

        ___________________________   

        (Semnătura autorizată şi ştampila)  



OPERATOR ECONOMIC                                      FORMULAR 2          

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANŢI LA PROCEDURĂ  

  

1. Subsemnatul, reprezentant, imputernicit al______________________________________  
(denumirea operatorului economic ) , declar pe propria raspundere , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica _________________ ( se 

mentioneaza procedura ), avand ca obiect ______________________ ( denumirea produsului , serviciului sau 

lucrarii si codul CPV ) , la data de ____________ ( zi/luna/an ), organizata de _________________________   

( denumirea autoritatii contractante ) , particip si depun oferta :  

□ in nume propriu  

□ ca asociat in cadrul asociatiei _______________  

□ ca subcontractant al ._____________________  

                  ( Se bifeaza optiunea corespunzatoare )  

2. Subsemnatul declar ca:  

□ nu sunt membrul al niciunui grup sau retele de operatori economici ;  

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa .  

                  ( Se bifeaza optiunea corespunzatoare )  

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta 

declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau , in 

cazul in care vom fi desemnati castigatori , pe parcursul derularii contractului de achizitie publica .  

4. De asemenea , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita , in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor , situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta , orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie .  

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie , societate comerciala , banca , alta persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai _________________________ ( denumirea si adresa 

autoritatii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra .  

 

 

 

  

Operator economic, 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                            FORMULAR 3 
................ ………..                  Inregistrat la sediul autoritatii contractante  
                                                                                                                       
  (denumirea/numele)       ( denumire, date de identificare)  
         Nr. …………………….. 

         Data………….ora………      

      

  
 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

  
               Către .............................................................................. 
                           (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare simplificat nr. _____________ din ________________, privind 

aplicarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de achizitie 

publica_______________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică) noi 

_____________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele:   

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru 

participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;  

2. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta.   

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.    

Data completării ............... 

Cu stima, 

  
  
  
                                                        Operator economic 
                                                           ...................................... 
                                                             (semnatura autorizata) 
  

 

 

 

 



     

          FORMULAR 5   

 

   FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ   

   Catre,   

    Societatea Uzina Mecnica Sadu S.A.,  

    Bumbesti Jiu, strada Parangului, Nr. 59 , judetul Gorj 

 

 

Domnilor,  

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu 

    (denumirea/numele ofertantului) 

 prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam  

…………………………………..…………….. ( denumirea produsului,  serviciului sau lucrarii si codul CPV), 

pentru suma de ........................................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa 

receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........................... (suma in litere 

si in cifre). 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de 

timp stabilit.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________________________zile, 

respectiv pana la data de _________________, si ea va ramane obligatorie      (durata in litere si cifre)     

(ziua/luna/anul) pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi.  

 

5. Alaturi de oferta de baza       

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar "alternativa";     

 |_|   nu depunem oferta alternativa.              

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)  

 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.  

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 

primi.   

 

Data _____/_____/_____   

 

 

________________________(semnatura), in calitate de _______________________________, legal autorizat 

sa semnez oferta pentru si in numele 

______________________________________________________________                                                            

                                    (denumirea/numele ofertantului)  

   

Operator economic __________________________________________  

 

    (denumirea/numele)  

 



 

 

FORMULAR 6 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 

 

Conform, _______________________________________________________________________________ 

     ( incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________________________________________ 

           S.C. _______________________________________________________ 

    ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica …….  

 Activitatile contractuale ce se vor realiza in comun: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

Contributia finaciara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: …. %, 

S.C. __________________________________________ 

Conditiile de administrare si conducere a asociatei: 

- Liderul asociatiei S.C. ___________________________________ preia responsabilitatile si 

primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modul de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- Conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite 

in acest acord. 

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- Incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; 

- Modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti 

pana la data incetarii asociatei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru 

executia obiectivului supus licitatiei: 

__________ % S.C. _____________________________________________ 

 

Liderul asociatiei: 

S.C.  _____________________________________________ 

 

Alte clauze: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_ 

 

Data completarii: ____________________    LIDERUL ASOCIATIEI 

        ---------------------------------------------------- 

            ASOCIAT 

        ……………………………………………. 

               (semnatura autorizata) 



FORMULAR 7 

 

 

 

 

 

DECLARTIE 

PRIVIND  PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

  

  
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al_____________________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

_________________________________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

  

  

Operator economic, 

.................................................. 

(semnatura autorizata ) 

  

  

  

  

  

  

Anexa la formularul 7 

  

  

Nr. crt. Denumire contractant Partea / partile din contract ce 

urmeaza a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatuta 

1 2 3 4 

        

  

  

  
Operator economic , 

........................................................ 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 



Operator economic                              FORMULAR 8  

 ..................................    

(denumirea/numele)   

     INFORMAŢII GENERALE     

1. Denumirea:     

2. Codul fiscal:     

3. Adresa sediului central:    

4. Telefon:                                Fax:                                  E-mail:  

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:  

……………………………………………………………..................                                                                          

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)  

6.Cont IBAN:…………………………………………………………………………………..            

   (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)    

7. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………….....................       

     (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………....................……..       

                                  (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)  

9. Principala piaţă a afacerilor:  

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:    

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

(la 31.12) - mii lei - 

Cifra de afaceri anuala 

(la 31.12) - echivalent euro- 

1     

2     

3     

Medie anuala:     

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).    

 

       Operator economic 

  ________________________                                                                                                                      

         (semnatura autorizata)  



           FORMULAR  9  

 

DECLARAŢIE NR. 1 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

____________________________________________________________________, în calitate de ofertant 

declar  

                 (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)  

pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile ce stau sub incidenta faptelor de naura penala, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 

infracţiuni: 

 a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;   

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 

care respectivul operator economic a fost condamnat;   

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 

care respectivul operator economic a fost condamnat;   

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995.   

 De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 

obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.   

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem.  

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

     Operator economic, 

 ______________________  

      (semnatura autorizată)    

 

 

 



 

  OPERATOR ECONOMIC          FORMULAR 10 

___________________________     

 

         (denumirea/numele)                      

                                                                                                 

DECLARAŢIE NR. 2 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________, în calitate de ofertant la  

            (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)  

procedura simplificată pentru achiziţia de …………………………………..…………….. ( denumirea 

produsului,  serviciului sau lucrarii si codul CPV ), la data de __________________________ organizată de 

___________________________________________________________________  

   (denumirea autorităţii contractante),  

declar pe proprie răspundere că:   

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de legislatia in vigoare.    

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii, respectiv:  

 a) nu am incalcat obligaţiile/reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, 

stabilite prin legislatia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul 

executarii contractului de achizitie si, daca este cazul, putem indica urmatoarele institutii competente 

………………………………………………….  de la care autoritatea contractanta poate obtine informatii 

detaliate privind reglementările respective.  

   De asemenea,  la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al 

relatiilor de munca.  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;   

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti 

sau a unei autorităţi administrative;   

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză;   

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei;  

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 

iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancţiuni comparabile;   

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;   

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 

informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am 

furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.   

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem.  

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.   

 

   Operator economic, 

 _____________________  

     (semnatura autorizată) 

 

 



 

 

 

       Operator economic,         FORMULAR 11 

_______________________   

    (semnătura autorizată ) 

 

 

DECLARAŢIE NR. 3 

 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_______________________________________________________________________, în calitate de 

ofertant   
           (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)  

la procedura ………………………………….………………., declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea 

excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu am drept membri in 

cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau supervizare si/sau actionari ori asociati persoane 

care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu 

persoane care detin functii de decizii in cadrul autoritatii contractante.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.   

     

   Operator economic, 

 _____________________  

     (semnatura autorizată) 



         Operator economic                                                                                                   FORMULAR 12 

    _________________________ 

        (denumirea/numele                

 

DECLARATIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRODUSE EXECUTATE IN ULTIMII ANI 
  

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………….................... (denumirea/numele 

si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................................... (denumirea si 

adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 Prezenta declartie este valabila pana pe data de 

…………………………………………………………….. 

                ( se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 Data completarii: ………………. 

 

                                               Operator economic, 

                                       ............................................ 

                                             (semnatura autorizata) 

  

Nr. 

crt 

Obiectul 

contractului 

Codul 

CPV 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 

executantului *) 

Pretul total al 

contractului 

Procent 

indeplinit 

de 

executant 

(%) 

Cantitatea 

(UM) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

1                 

2                 

  

                                               Operator economic, 

                                            ........................................ 

                                             (semnatura autorizata) 

  

    *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 

    **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului. 
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........................................   

    (denumirea/numele)   

 

 

 

EXPERIENTA SIMILARA 

 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________________ 

Numarul si data contractului: _________________________________________________ 

2. Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului: ____________________________________ 

Adresa beneficiarului/ clientului: ______________________________________________ 

Tara: _________________________________________ 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se bifeaza optiune corespunzatoare): 

|_| contractant unic sau contractant conducator ( lider de asociatie ) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

 

4. Valoarea contractului Exprimata in moneda in care s-a 

incheiat contractul 

Exprimata in echivalent 

euro/alata valuta *2) 

a) Initiala (la data semnarii 

contractului): 
……………………. ……………………….. 

b) Finala (la data finalizarii 

contractului) 
……………………. ……………………….. 

 

5.  Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul de solutionare: 

_______________________________________________ 

 

6. Durata contractului (luni) 

a) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte 

aditionale incheiate cu beneficiarul: ______________________________________________ 

7. Gama de produse livrate in baza contractului, alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine 

experienta similara: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

                                               Operator economic, 

                                            ........................................ 

                                             (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 



 

           

 FORMULAR 15         

    

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGATIILE REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA 

 ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 Subsemnatul ………………………………………….. (nume şi prenume), reprezentant al 

……………………………………… (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă 

angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile 

obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.   

 De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei 

………………………………….. ( denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV ),  in 

conformitate cu prevederile art. 51. alin. (2) din Legea nr. 98/2016, am ţinut cont de obligaţiile 

relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca referitoare la condiţiile de muncă şi 

de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.         

 

Data completării ………………………     

 

 

 

        Candidat/ ofertant, 

……....………………………..   

(nume, semnătura autorizată şi ştampila)    

 

 

 


